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Η αμπούλα BONPET, περιέχει  600 ml χημικού υγρού σε αεροστεγώς κλεισμένη γυάλινη
αμπούλα με πάχος γυαλιού 1 mm και διαστάσεις  Ø 80 x 280 mm, ολικό βάρος 1030 g και
δεν είναι υπό πίεση (δεν περιέχει προωθητικά αέρια).

  

Το διάλυμα αυτό δεν είναι βλαβερό δεν περιέχει τοξικές ουσίες που θα αποτελούσαν
κίνδυνο για την υγεία, δεν περιέχει καμία βλαβερή ουσία για το Όζον, ενώ κατά την χρήση
της συσκευής με φωτιά δημιουργούνται προϊόντα αποσύνθεσης (ΑΕΡΙΑ)  που δεν είναι
βλαβερά για τον άνθρωπο τα ζώα και το περιβάλλον, κάτι το οποίο έχει πιστοποιηθεί και
από την πλευρά των ιδρυμάτων και των Ευρωπαϊκών εργαστηρίων, που έκαναν τις έρευνες.
Στο τέλος της διαδικασίας αποσύνθεσης μένει μόνο μαγειρικό αλάτι.

  

Η συσκευή ΒΟΝΡΕΤ είναι κατάλληλη για κατάσβεση πυρκαγιών κατηγορίας Α (στερεά
καύσιμα), Β (υγρά καύσιμα), C (αέρια καύσιμα) F (μαγειρικά λάδια) και επίσης για κατάσβεση
πυρκαγιών ηλεκτρικού εξοπλισμού τάσεως έως και 60000 Volt (δηλαδή μέχρι και
μετασχηματιστές δικτύου διανομής υψηλής τάσης) χωρίς να προκαλεί βραχυκυκλώματα.

Η συσκευή ΒΟΝΡΕΤ κατά την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας μπορεί
να χρησιμοποιηθεί όπου απαιτείται ως αυτοδιεγειρόμενος   πυροσβεστήρας οροφής η σε
συστήματα τοπικής εφαρμογής  με διάρκεια ζωής 10 έτη.

Η αυτόματη λειτουργία της βασίζεται στην χημική σύσταση του διαλύματος που περιέχει
και είναι μοναδικό παγκοσμίως. 
Όταν ξεσπά μια φωτιά και αυξάνεται η θερμοκρασία, το χημικό διάλυμα πυρόσβεσης μέσα
στη γυάλινη αμπούλα αρχίζει να θερμαίνεται και να παράγει αέρια όποτε ξεκινά σταδιακά η
διαστολή. Όταν η ανώτατη πίεση αντίστασης της γυάλινης αμπούλας ξεπεραστεί, το γυαλί
σπάει και το χημικό υγρό πυρόσβεσης διαχέεται με ψεκασμό.
Η αμπούλα BONPET θα ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν η θερμοκρασία του πυροσβεστικού
υγρού που περιέχει φτάσει τους 90˚C. Αυτό συμβαίνει όταν η θερμοκρασία γύρω από την
αμπούλα υπερβεί τους 120˚C, η οποία είναι η συνήθης θερμοκρασία ενός φλεγόμενου
χώρου.
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          Σύμφωνα με τον κατασκευαστή σε μια τοπική εφαρμογή σε κουζινα μια  αμπούλατοποθετείται υποχρεωτικά πάνω από τη φριτέζα και οι υπολοιπες αν οι συσκευές ειναιτοποθετημένες χωρίς κενά σε αποσταση μεταξύ τους 80-90 εκατοστά   και σε ύψοςτουλάχιστον 70 εκατοστά από την επιφάνεια, βιδώνοντας τις στην ειδική βάση στήριξης μελάμπες αλογόνου   πάντα σε οριζόντια θέση. Το κενό που μπορώ να αφήσω στο ξεκίνημακαι στό τελείωμα της φούσκας ειναι 80 - 90 εκατοστάΗ χειροκίνητη χρήση της Αμπούλας πραγματοποιείται τοποθετώντας την αμπούλα σε μιαειδική βάση με λάμπες αλογόνου οι οποίες είναι συνδεδεμένες με κατάλληλο κύκλωμαπαροχής ρεύματος το οποίο ενεργοποιείται με το πάτημα ενός μπουτόν που είναιτοποθετημένο σε κατάλληλο σημείο κοντά στο σύστημα.  
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